SIA „Rīgas meži”
Vienotais reģistrācijas Nr.40003982628

Ziņojums par iepirkuma
„Dekoratīvo stādu piegāde SIA „Rīgas meži“ saimnieciskās darbības
nodrošināšanai”, ID Nr.SIA-RM-2017/3
Rezultātiem 7.iepirkuma daļa
2017.gada 31.martā
1.Pasūtītāja nosaukums.
SIA „Rīgas meži”, reģ.nr. 40003982628.
2.Adrese.
Rīga, Ostas prospekts 11, LV-1034.
3.Iepirkuma identifikācijas numurs.
SIA-RM-2017/3.

4.Iepirkuma procedūras veids.
Atklāts konkurss saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu.
5.Datums, kad paziņojums par līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā
internetā: 20.01.2017.
6. Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums.
Priekšmets:
„Dekoratīvo stādu piegāde SIA Rīkojums: 13.01.2017. rīkojums Nr.
„Rīgas meži“ saimnieciskās
SRM-17-7-rs, par iepirkuma
darbības nodrošināšanai”,
komisijas izveidošanu
ID Nr.SIA-RM-2017/3

SIA „Rīgas
meži”

Iepirkuma komisijas sastāvs
Aija Anita Baķe
komisijas priekšsēdētāja
Sanita Jane -Dārziņa,
komisijas loceklis,
Dace Bruģe,
komisijas loceklis
Anda Kokorēviča,
komisijas loceklis
Daina Freimane,
komisijas loceklis
Alvis Začests,
komisijas sekretārs

Amats
Daļas “Dārzi un parki” vadītāja
Rīdzenes iecirkņa speciāliste
Pārdaugavas iecirkņa vadītāja
Rīdzenes iecirkņa speciāliste
Pārdaugavas iecirkņa speciāliste
Zvērināts advokāts

7.Pretendentiem noteiktās kvalifikācijas prasības, piedāvājuma izvēles kritērijs, kā arī
vērtēšanas kritēriji un to īpatsvars nozīmīguma secībā, ja par piedāvājumu izvēles kritēriju
noteikts saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums.
Pretendentiem noteiktās kvalifikācijas prasības: Nolikuma Nolikuma 4.2.1pukts. un 4.2.4.punkts.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: zemākā cena, Nolikuma 2.1.6.punkts.
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8.Piedāvājumu iesniegšanas termiņš.
03.03.2017., plkst. 11:00.
9.To pretendentu nosaukumi, kuri ir iesnieguši piedāvājumus, kā arī piedāvātās cenas:
7.iepirkuma daļā – sīpolpuķes - nav saņemti piedāvājumi.
10.Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums un laiks.
Piedāvājumi iesniedzami SIA „Rīgas meži” Administrācijas korpusā (3.stāvs, Lietvedības daļa)
Rīgā, Ostas prospektā 11, līdz 2017.gada 3.martam plkst. 11:00. Pa pastu sūtītam piedāvājumam
jābūt nogādātam šajā punktā minētajā adresē līdz minētajam termiņam.
11.Tā pretendenta (vai pretendentu) nosaukums, ar kuru (vai kuriem) nolemts slēgt
iepirkuma līgumu, līgumcena, kā arī piedāvājumu vērtēšanas kopsavilkums un pamatojums
piedāvājuma izvēlei, ja par piedāvājumu izvēles kritēriju noteikts saimnieciski
visizdevīgākais piedāvājums.
NAV
12. Informācija par to līguma vai vispārīgās vienošanās daļu, kuru izraudzītais pretendents
plānojis nododot apakšuzņēmējiem: Nav informācijas
13. Pamatojums lēmumam par noraidītajiem pretendentiem, kā arī par iepirkuma
procedūras dokumentiem neatbilstošajiem piedāvājumiem:
NAV
14. Piedāvājuma noraidīšanas pamatojums, ja Pasūtītājs atzinis piedāvājumu par
nepamatoti lētu: NAV
15. Lēmuma pamatojums, ja Pasūtītājs pieņēmis lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru:
-Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma (redakcijā, kas spēkā iepirkuma izsludināšanas
brīdī) 38.panta pirmo daļu un ievērojot Nolikuma 7.5.2.punktu – Iepirkuma procedūru
7.iepirkuma daļā izbeigt, jo nav saņemti piedāvājumi.
16. Pasūtītāja rīcība viena pretendenta piedāvājuma gadījumā: Nav.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja:

/A.A.Baķe/
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